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MARKTRAADPLEGING  

 
 

MARKTRAADPLEGING MET HET OOG OP DE TOEKENNING VAN EEN CONCESSIE 

VAN OPENBAAR DOMEIN VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN ZANDWINNING EN 

MONOSTORTPLAATS VOOR BAGGER-EN RUIMINGSSPECIE, TIJDELIJKE EN/OF 

DEFINITIEVE OPSLAG EN LAGUNERINGSACTIVITEITEN 

 

 
 

Toewijzing van een concessie van openbaar domein.  

 

 

 
Uiterste tijdstip van ontvangst van de biedingen: 

 
30 september 2022 om 12u 
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I. INLEIDING  
 

1. ALGEMEEN  

 

Voorliggend Marktraadplegingsdocument heeft als voorwerp de organisatie van een 

marktraadpleging met het oog op de mogelijke toekenning aan een private partner van: 

 

Een domeinconcessie met betrekking tot de percelen gelegen op de site Sint-Joris Beernem in 

Beernem langsheen het kanaal Gent-Oostende (CEMT klasse IV) met het oog op de private 

exploitatie van een zandwinning en monostortplaats voor bagger-en ruimingsspecie, tijdelijke 

en/of definitieve opslag en laguneringsactiviteiten. Het is de concessionaris toegestaan 

bijkomende activiteiten te exploiteren tijdens de concessieduur voor zover deze in 

overeenstemming zijn met de vigerende wetgeving en in lijn met de bestemming. 

 

De toekenning van een domeinconcessie betreft geen overheidsopdracht. Hierdoor is de 

wetgeving inzake overheidsopdrachten niet van toepassing. Het door de concessionaris te 

exploiteren project heeft een zuiver privaat karakter.  

 

De toewijzing van de domeinconcessie zal evenwel gebeuren op basis van een open en 

transparante marktraadpleging waarbij de concessionaris zal worden aangeduid op grond van de 

selectie- en beoordelingscriteria.  

 

Het Marktraadplegingsdocument wordt uitsluitend verstrekt onder de in dit document genoemde 

voorwaarden. Het wordt uitgegeven om de geïnteresseerde partijen de kans te bieden een 

kandidatuur in te dienen voor de toewijzing van dit concessierecht. Elk ander gebruik van dit 

Marktraadplegingsdocument is dan ook strikt verboden, behoudens uitdrukkelijke toelating van 

De Vlaamse Waterweg nv.  

 

De Vlaamse Waterweg nv heeft ten allen tijde het recht om de domeinconcessie niet toe te kennen 

en om de huidige procedure te stoppen en om al dan niet een nieuwe procedure op te starten. 

 

2. VRAGEN BETREFFENDE HET MARKTRAADPLEGINGSDOCUMENT  

 

Kandidaten kunnen vragen stellen en/of opmerkingen over het Marktraadplegingsdocument 

maken. Deze vragen en opmerkingen kunnen uitsluitend schriftelijk, hetzij per fax, per e-mail of 

per schrijven, en tot uiterlijk 28 kalenderdagen vóór de uiterste datum van het indienen van de 

biedingen, bij de contactpersoon van De Vlaamse Waterweg nv worden ingediend.  

 

De vragen en/of opmerkingen die kunnen worden overgemaakt aan deze contactpersoon, zullen 

uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de uiterste datum van het indienen van de biedingen worden 

beantwoord. De Toewijzende Overheid zal uitsluitend de vragen of opmerkingen die een algemene 

draagwijdte hebben en die tot verdere verduidelijking van de bepalingen van het 

Marktraadplegingsdocument aanleiding kunnen geven, beantwoorden.  
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Van alle vragen en antwoorden zal een verslag worden opgemaakt dat door alle Inschrijvers kan 

worden opgevraagd ten laatste 7 kalenderdagen vóór de uiterste datum van het indienen van de 

biedingen.  

 

3. TERREINBEZOEK 

 

Er wordt een terreinbezoek georganiseerd op 18 augustus 2022 om 10u00. 

 

De Kandidaten dienen hun aanwezigheid uiterlijk op 16 augustus 2022 om 10u te melden (met 

vermelding van naam en hoedanigheid van de aanwezige personen) bij de heer Jonas Reynaert 

(jonas.reynaert@vlaamsewaterweg.be). 

 

 

4. DEFINITIES 

 

In het Marktraadplegingsdocument hebben de hierna opgesomde begrippen de volgende inhoud: 

 

Marktraadplegingsdocument: 

Onderhavig document: het bevat de algemene informatie, de toewijzingsprocedure met de 

uitsluitingsgronden, de selectiecriteria en het beoordelingscriterium met het oog op de selectie 

van de Kandidaten, alsook de biedingsvoorschriften. 

 

Domeinconcessie: 

Het precair en tijdelijk gebruiksrecht op een openbaar domeingoed op de site Sint-Joris Beernem, 

gelegen te Beernem langsheen het kanaal Gent-Oostende (klasse IV) kadastraal gekend Beernem, 

3de afdeling, Sectie A nrs. 529h, k, l, m, n, p, r en e en met een totale oppervlakte van 493.609 m².  

 

Gronden: 

De gronden waarvoor de domeinconcessie wordt verleend en die nader worden omschreven in 

artikel II.2 van onderhavig Marktraadplegingsdocument. 

 

Toewijzende Overheid: 

De Vlaamse Waterweg nv 

Havenstraat 44 

3500 Hasselt 

 

Kandidaat: 

De natuurlijke en/of rechtspersoon dan wel het consortium van natuurlijke en/of rechtspersonen 

die op grond van het Marktraadplegingsdocument een kandidatuur indient.  
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Concessionaris: 

De Kandidaat aan wie de domeinconcessie wordt toegewezen en met wie een 

concessieovereenkomst op lange termijn wordt gesloten. 

 

Concessieovereenkomst:  

De overeenkomst houdende het verlenen van een precair en tijdelijk gebruiksrecht voor private 

doeleinden die wordt gesloten tussen de Toewijzende Overheid en de Concessionaris zoals 

opgenomen in de bijlage bij dit Marktraadplegingsdocument.  
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II. ALGEMENE INFORMATIE   
 

1. TOEWIJZENDE OVERHEID  

 

De Toewijzende Overheid voor onderhavige concessie is: 

 

De Vlaamse Waterweg  nv 

Havenstraat 44 

3500 Hasselt 

 

Inlichtingen betreffende de toewijzingsprocedure van de domeinconcessie kunnen bekomen 

worden bij: 

 

De Vlaamse Waterweg nv 

T.a.v. Jonas Reynaert 

Guldensporenpark 105 

9820 Merelbeke 

Telefoonnummer: 09 292 11 95 

Email: jonas.reynaert@vlaamsewaterweg.be 

 

Teneinde de communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wenst De Toewijzende Overheid 

de communicatie met de Kandidaten telkens via één contactpersoon te laten verlopen. De 

contactpersoon dient gemachtigd te zijn om namens de Kandidaat op te kunnen treden. De 

namen, adressen, telefoonnummers en het e-mailadres van de contactpersoon en diens 

plaatsvervanger moeten in de Offerte worden vermeld.  

 

 

2. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST  

 

De Toewijzende Overheid is beheerder van de Gronden.  

Met deze marktraadpleging wenst zij een domeinconcessie toe te kennen teneinde de 

concessionaris een zandwinning, monostortplaats voor bagger-en ruimingsspecie, tijdelijke en/of 

definitieve opslag en laguneringsactiviteiten te laten exploiteren evenals bijkomende activiteiten 

voor zover deze verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde wetgeving en in lijn met de 

bestemming. 

 

Het voorwerp van de concessie betreft de Gronden. 
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2.1. Ligging en bestemming 

 

De Gronden zijn in beheer van de Toewijzende Overheid en zijn gelegen in Beernem langsheen het 

kanaal Gent-Oostende (CEMT klasse IV), zoals aangeduid op onderstaand plan. 

  

 
 

 

 

De site heeft een totale oppervlakte van 493.609m². 

 

De Gronden zijn beperkt bereikbaar via het jaagpad aan de waterweg. Voor alle activiteiten dient 

de waterweg gebruikt te worden. Overslagfaciliteiten zijn niet aanwezig. Bij intensievere 

activiteiten kan de mogelijkheid van de bouw van een tijdelijke laad- en loskade bekeken worden. 

 

De Gronden zijn gelegen in ontginningsgebied met als nabestemming landbouw.  

 

De Gronden palen aan een woonwijk (deelgemeente Sint-Joris). Deze woonwijk is afgeschermd 

door middel van een dijklichaam. 

 

 

2.2. Vergunningstoestand: 

 

De Gronden zijn tot en met 2 juli 2029 vergund voor de volgende activiteiten:  

• Zandontginning (oppervlakte 60.000 m²);  

• Monostortplaats baggerspecie (1.600.000 m³);  

• Behandeling specie (tussen 150.000 m³ - 3.000.000 m³);  

• Opslag ertsen en andere minerale producten. 
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De Kandidaten worden attent gemaakt op de toepassing van Artikel 5.2.5.6.3. Vlarem II dat voor 

wat betreft de monodeponie voor baggerspecie voorziet in een periode van nazorgplicht van ten 

minste 30 jaar. De periode van nazorg vangt aan op datum van het proces-verbaal van de 

toezichthoudende overheid houdende vaststelling van de definitieve afwerking van de 

monostortplaats. 

 

Door het indienen van een bieding aanvaardt de Kandidaat dat bij sluiting van de 

Concessieovereenkomst alle lopende vergunningen met alle daaraan verbonden rechten en 

plichten worden overgenomen. In het bijzonder wordt verwezen naar de financiële zekerheid ten 

bedrage van 3.586.273,99  euro (geïndexeerd bedrag in  2021) die in het kader van de Vlarem 

wetgeving voor deze site dient gesteld. Voor meer informatie wordt verwezen naar het 

‘conformiteitsattest OVAM financiële zekerheden 17112006.pdf’ in bijlage.  

  

2.3 Huidige beschrijving site 

 

Verwijzend naar het plan in bijlage 6 ‘Fig 5. algemeen inplantingsplan.pdf’ kan de site opgedeeld 

in 4 zones.  

ZONE 4 : deels braak (met hopen zandsteen), deels omheind en in gebruik als paardenweide (bij 

overdracht zal dit vrij van gebruik zijn). 

 

ZONE 3 bestaande uit  

zone 3b : voormalige ontginningsput die – d.m.v. kleimatten- destijds werd ingericht als 

monodeponie. 

In 2006 werd een beperkte hoeveelheid specie geborgen. In 2008-2009 werd de deponie opgevuld 

met niet herbruikbare baggerspecie uit de slibdepots van zone 3a. Bovenop dit slib werd 1m zand 

(afkomstig uit de zandbekkens) gelegd. Echter ter hoogte van de overloop kon de specie nog niet 

afgedekt (onvoldoende stabiliteit). Ondertussen is de site spontaan begroeid (wilgenopslag). Deze 

stortplaats dient nog verder afgedekt conform de geldende regelgeving. De site is tevens vergund 

om - bovenop deze deponie- een nieuwe deponie in te richten.  

Zone 3a : voormalige kleibekkens. Deze werden in 2008-2009 leeggehaald waarbij de specie werd 

geborgen in zone 3b.  

 

ZONE 2 : voormalige zandafscheidingsbekkens: de herbruikbare specie werd weggehaald, de nog 

aanwezige specie kwam niet in aanmerking voor hergebruik als niet-vormgegeven bouwstof en 

dient nog te worden verwijderd/geborgen. 

  

ZONE 1 : zanddepot : het ontgonnen zand uit zone 3b ligt hier nog deels gestockeerd. In deze zone 

is tevens deel zand dat uit het certificaat herkomst werd onttrokken. Hiervoor wordt verder 

verwezen naar documenten rond TV zanddepot niet primair zand in bijlage.  
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3. DUURTIJD  

 

De domeinconcessie wordt toegekend voor 27 jaar. Na het verstrijken van de concessieduur is de 

concessionaris gehouden tot het nakomen van alle geldende vergunningsvoorwaarden, inclusief 

de geldende nazorgplicht(en) op de site dat hij nog verder beschikt over enig geldig gebruiksrecht.  
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III. DE TOEWIJZINGSPROCEDURE  
 

Bij de onderhavige toewijzingsprocedure worden de in dit hoofdstuk omschreven criteria 

gehanteerd. Voor de toewijzing komen enkel de kandidaten in aanmerking die voldoen aan de 

volgende criteria inzake juridische, economische en technische bekwaamheid.  

 

 

1. UITSLUITINGSGRONDEN (TOEGANGSRECHT) 

 

Van deelname aan de toewijzingsprocedure zal worden uitgesloten elke Kandidaat die verkeert in 

één van de hieronder bedoelde gevallen van uitsluiting. 

 

Indien in de loop van de procedure zou blijken dat een Kandidaat zich komt te bevinden in een 

situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal nog steeds tot uitsluiting worden besloten. 

 

In elk stadium van de procedure wordt automatisch de Kandidaat uitgesloten die, bij 

rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is voor: 

1. Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het 

Strafwetboek; 

2. Omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 

3. Fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de 

financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 

4. Witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming 

van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering 

van terrorisme; 

In elk stadium van de procedure kan de Kandidaat worden uitgesloten die: 

a) In staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft 

gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare 

toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere 

nationale reglementeringen; 

b) Aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening 

aanhangig is; 

c) Bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor 

een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 

d) Bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 

e) Niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale 

zekerheidsbijdragen; 

f) Niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die 

van het land waar hij gevestigd is.  

 

De Kandidaat voegt aangaande al deze uitsluitingsgronden een verklaring op eer toe dat hij zich 

niet bevindt in een situatie van die bepaalde uitsluitingsgrond.  
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2. DE FINANCIELE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT VAN DE KANDIDAAT  

 

De Kandidaat dient voldoende solvabiliteit en kredietwaardigheid aan te tonen op basis van 

gepaste stukken waaruit kan blijken dat hij voldoende financiële draagkracht heeft om het door 

hem voorgestelde project te realiseren. De relevantie van deze stukken zal door De Toewijzende 

Overheid worden beoordeeld. 

 

3. TECHNISCHE BEKWAAMHEID 

 

De Kandidaat toont tevens aan de hand van referenties aan dat hij ervaring heeft in de exploitatie 

van stortplaatsen, laguneringsvelden, winningsactiviteiten, watergebondenheid edm. De 

Kandidaat biedt informatie over zijn huidige activiteiten. 

 

 

4. BEOORDELINGSCRITERIA:  

 

Opmerking: de kandidaat die niet op elk van onderstaande criteria minstens de helft van 

de punten behaalt, kan van verdere deelname worden uitgesloten. 

 

4.1  De jaarlijkse concessievergoeding excl. BTW (70 punten).  

 

Voor het gebruik van de Gronden wordt een gebruiksrecht gevraagd. Dit gebruiksrecht zal 

worden geïntegreerd in de Concessieovereenkomst. De Kandidaat geeft een jaarlijkse 

vergoeding in EUR (excl. BTW) voor het gebruik van de gronden.  

 

Dit beoordelingscriterium wordt kwantitatief beoordeeld in de evaluatie van de Offerte. Aan 

de Kandidaat die de hoogte vergoeding biedt wordt 70 punten toegekend. De overige 

Kandidaten krijgen een score volgens de regel van drie.   

 

Teneinde de biedingen met elkaar onderling te vergelijken, wordt  de jaarlijkse 

concessievergoeding verrekend over een periode van 27 jaar. 

 

 

4.2 Huurprijs voor bergingscapaciteit voor monodeponie voor baggerspecie(conform 

acceptatienormen) (20 punten). 

 

De Kandidaat zal een huurprijs per m³ bergingscapaciteit  voor monodeponie voor 

baggerspecie (conform acceptatienormen)  aangeleverd door/in opdracht DVW via de 

waterweg aanleveren.  Deze huurprijs is all-in, inclusief handling en exclusief heffingen.  

 

Dit beoordelingscriterium wordt kwantitatief beoordeeld in de evaluatie van de Offerte. Aan 

de Kandidaat die de laagste huurprijs biedt wordt 20 punten toegekend. De overige Kandidaten 

krijgen een score volgens de regel van drie.  
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Teneinde de biedingen onderling met elkaar te kunnen vergelijken, wordt als uitgangspunt 

genomen dat door/in opdracht van DVW over een duurtijd van 27 jaar jaarlijks 30.000 m³ 

bergingscapaciteit wordt gehuurd. 

 

 

4.3 De aanpak waardoor wordt gegarandeerd dat DVW steeds over een zekerheid van huur van 

bergingscapaciteit kan beschikken (10 punten). 

 

De kandidaat geeft aan op welke wijze hij garandeert dat DVW zelf jaarlijks een minimale 

bergingscapaciteit kan huren. 
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IV. DE BIEDING 
 

1. VERPLICHTE OPBOUW EN INDELING VAN DE BIEDING 

 

De Kandidaat dient zijn bieding uit te brengen via het invullen van het kandidaatstellingsformulier 

voor de kandidaat-concessionaris (bijlage 1) en de indeling en volgorde te volgen zoals gehanteerd 

in het Marktraadplegingsdocument en conform onderstaande volgorde: 

Kandidaatstellingsformulier: 

1) identificatiegegevens van de Kandidaat; 

2) verklaring op eer betreffende de uitsluitingsgronden; 

3) bewijs van minimumeisen betreffende de economische en financiële draagkracht; 

4) bewijs van technische bekwaamheid 

5) beoordelingscriteria; 

6) inventaris van alle toegevoegde documenten 

 

2. TAALGEBRUIK 

 

De biedingen moeten in het Nederlands worden opgesteld. Alle mededelingen en kennisgevingen 

tussen de Kandidaten en De Vlaamse Waterweg nv zullen in het Nederlands worden gevoerd.  

 

3. INDIENING EN ONDERTEKENING  

 

De bieding dient minstens ondertekend te worden door de Kandidaat. Ondertekening gebeurt 

steeds met vermelding van de plaats, datum en handtekening van de rechtsgeldige 

vertegenwoordigers van de Kandidaat.  

 

De indiening van de bieding geschiedt per aangetekende brief of ontvangstbewijs onder gesloten 

omslag, gericht aan De Vlaamse Waterweg nv. Op de omslag wordt verplicht vermeld: 

BIEDING CONCESSIE SINT-JORIS BEERNEM – NIET OPENEN 

 

De biedingen moeten uiterlijk op 30 september 2022 om 12u toekomen op volgend adres: 

 

De Vlaamse Waterweg nv 

Commercieel Beheer 

t.a.v. Jonas Reynaert 

Guldensporenpark 105 

9820 Merelbeke 

 

De kandidatuur wordt in drievoud (1 origineel en 2 voor eensluidend verklaarde kopieën) aan De 

Vlaamse Waterweg nv overgemaakt.  
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V. CONTRACTUELE BEPALINGEN  
 

De contractuele rechten en verplichtingen van beide partijen zullen worden vastgelegd in de 

Concessieovereenkomst waarvan een ontwerp bij de Bijlagen wordt gevoegd. 
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VI. BIJLAGEN - INVENTARIS 
 

Hieronder wordt een inventaris gegeven van de verschillende bijlages die deel uitmaken van 

dit Marktraadplegingsdocument. Deze documenten zijn beschikbaar via een afzonderlijk 

bestand. 

 

1. Kandidaatstellingsformulier 

2. Ontwerp van concessie op lange termijn 

3. Concessieplan D3_000 029_CONC_01 

4. Begeleidend document bijlage 5 tot 10 

5. Vergunningen 

• Besluit van de Bestendige deputatie d.d. 2/7/2009 

• Stedenbouwkundige vergunning d.d. 15/1/2010 voor de aanpassing van de site Sint Joris 

Beernem met het oog op de verdere exploitatie 

• Ministerieel besluit d.d. 20/8/2018 m.b.t. de melding van overdracht van een 

monostortplaats voor bagger- en ruimingsspecie aan De Vlaamse Waterweg nv  

6. Plannen 

• Fig 1 Topografische situering 

• Fig. 2 Situering op het gewestplan 

• Fig. 5 Algemeen inplantingsplan 

• As built ontginningsputopmeting 15012010 

• D3_100_291_VGR_01 d.d. 17/3/2017 

7. Certificaat herkomst 

• Toekenning Certificaat van herkomst nr 180506wvl039-009 dd 2006 (kaartje en logo) en 

uitbreiding met kenmerk 020320WVL039-009, toegekend  door het Departement 

Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en  -projecten d.d. 

25/2/2020 (brief) 

• Milieuhygiënisch bodemonderzoek Zandontginningsput Beernem, opgesteld door 

Talboom Milieu d.d. 11/12/2019 met kenmerk 300653/wvw/v3 

• Voortgangsrapport 2022 – exploitatiejaar 2021 

• Afvoerregister primair zand 

8. Deponie 

• Conformiteitsattest mbt stellen van financiële zekerheden dd 17/11/2006 

• Registers geborgen specie 2006, 2008, 2009 

• Uitbatingsproject St Joris Beernem, opgesteld door Ecorem NV d.d. 24/5/2004 met 

kenmerk B01/1242.028 

• Jaarrapport monostortplaats baggerspecie Sint Joris Beernem betreffende exploitatiejaar 

2021, opgesteld door BOVA ENVIRO + 
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9. Bodemtoestand 

• Oriënterend bodemonderzoek monostortplaats voor baggerspecie Vaart-Zuid, 8730 Sint 

Joris (Beernem), opgesteld door Talboom Milieu d.d. 4/11/2021 met kenmerk 

301482/MDC/v1 

• Conformverklaring OBO door OVAM d.d. 23/12/2021 

• Bodemattesten percelen Beernem, 3de afd. Sie A 529 M, 529 R, 529 P, 529 N, 529 L, 529 

E, 529 H, 529 K 

10. Overige 

• MER dossier opgesteld door Ecorem d.d. september 2008 met kenmerk 

BO1/1468.114.R10 

• Milieuvergunning aanvraagdossier opgesteld door Ecorem d.d. februari 2009 met 

kenmerk B01/1468.102.R13 

• Bouwvergunningaanvraag, opgesteld door Ecorem d.d. juli 2009 met kenmerk 

B01/1468.132.R14 

• Afwerkings- en sluitingsplan, opgesteld door Ecorem d.d. juli 2009 met kenmerk 

B01/1468.133.R10 

• Controle en toezichtplan, opgesteld door Ecorem d.d. februari 2009 met kenmerk 

B01/1468.088.R8 

• Werkplan ontginning, opgesteld door Ecorem d.d. februari 2009 met kenmerk 

B01/1468.087.R2 

• Werkplan monodeponie, opgesteld door Ecorem d.d. februari 2009 met kenmerk 

B01/1468.029.R6 

• Verslag over de resultaten van de sonderingen (kenmerk GOEO-11/108) en de 

terreinvinproeven en boringen voor de inrichting van een slibstort op het eilandje te 

Beernem (St Joris), opgesteld door afdeling Geotechniek d.d. 6/12/2013 met kenmerk 

GEO-11/109 

 


